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PREVNAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
CONSELHO FISCAL - PREVNAS
Gestão 2021/2024

ATA N. ° 001/2022
No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho Fiscal do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA
DO SUL — PREVNAS. Os Conselheiros presentes, Alexandre Ferreira de Lima Garajo, Andreia
Mesquita dos Santos e Aline Ortega dos Reis; em reunião ordinária, na sede do Instituto na
Avenida lrineu de Souza Araújo n°676, Jardim Eldorado em Nova Alvorada do Sul/MS, com objetivo
de análise e aprovação do balancete de Dezembro de 2021, e finalizamos o Parecer 001/2022.
Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do
(Retido) da Prefeitura o valor de R$ 828.245,39 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos e quarenta e
cinco reais e trinta e nove centavos), referente a Novembro/2021, Dezembro/2021 e 130 salário de
2021, e do valor patronal da Prefeitura foi repassado R$ 1.699.358,91 (um milhão seiscentos e
noventa e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) referente a outubro,
novembro, dezembro e 13° salário de 2021; Dos servidores da Câmara Municipal (Retido) o valor de
R$ 18.011,13 (dezoito mil onze reais e treze centavos), referente a Dezembro e 13° salário de 2021,
do patronal da Câmara o valor de R$ 22.385,30 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e
trinta centavos) referente a Dezembro e 130 salário de 2021; Contribuição de inativos e pensionistas,
o valor de: R$ 6.078,08 (seis mil e setenta e oito reais e oito centavos) referente a Dezembro e 13°
salário de 2021. 0 resultado das aplicações financeiras foi a seguinte: renda fixa mensal referente a
Dezembro de 2021 de 0,65% totalizando o valor de R$ 144.454,68 (cento e quarenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e na renda variável referente a
Dezembro de 2021 de 4,03% totalizando o valor de R$ 323.595,44 (trezentos e vinte e três mil
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 468.050,12
(quatrocentos e sessenta e oito mil cinquenta reais e doze centavos). Aplicações no Exterior, Fundo
Internacional de Ações BDR com retorno de 1,70% totalizando o valor de R$ 21.489,09 (vinte e um
mil quatrocentos e oitenta e nove reais e nove centavos). 0 saldo devedor do recurso próprio oriundo
da Educação é de R$ 10.010,89 (dez mil e dez reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês de
Outubro e Novembro de 2021. Ainda registramos outras receitas que são oriundas dos
Parcelamentos e Restituições, no valor de R$ 193.394,02 (cento e noventa e três mil trezentos e
noventa e quatro reais e dois centavos). Registramos o retorno acumulado no ano em 1,99%
totalizando o valor de R$ 587.553,12 (quinhentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três
reais e doze centavos). Registramos que os parcelamentos aprovados pelo Ministério da Previdência
estão sendo pagos regularmente. Sem mais eu, Aline Ortega dos Reis, lavrei a presente ata, que vai
por mim assinada e d mais presentes.
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